
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE

v týdnu od 28.04.2019 do 05.05.2019
Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 2. neděle velikonoční 7.30 Za živé a † členky Živého růžence

28. 4. 10.00 Za živé a † hasiče z farnosti ke cti sv. Floriána 

pondělí 
29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, 
panny a učitelky církve, patronky 
Evropy

– –

úterý 
30. 4.

Sv. Zigmunda, mučedníka 
Sv. Pia V., papeže 18.00

Za † Jaroslava Kolíska a rodiče 
                                                     H 97

středa 
1. 5.  

Sv. Josefa, dělníka
7.00

Za † Karla Řiháka, rodiče a bratra, ochranu a 
pomoc Boží pro živou rodinu         H 78

čtvrtek 
2. 5.

Památka sv. Atanáše, 
biskupa a učitele církve 18.00

Za † rodiče Hrubošovy a Mikulcovy,       H 97 
Františku Daňkovou a manžela a prosbu 
i poděkování za ochranu Boží pro celou rodinu 

pátek 
3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů 18.00

Za † rodiče Mikuláštíkovy, Magdálkovy a za 
duše v očistci                                 H 87

sobota 
4. 5. 7.00

Za † rodiče Kolkovy a duše v očistci 
                                                   L 38

neděle 
3. neděle velikonoční

7.30
Za † Jindřicha Nedělu, jeho otce, rodiče 
Sedláčkovy a dar zdraví             D 48

5. 5. 10.00 Za farníky

úterý Hradčovice
středa Lhotka
čtvrtek Drslavice

úterý: pí Juráková 169, pí Orlovská 78, pí Hrubošová 168
středa:                                     pan Chvíla 16, pí Pijáčková 84, pí Koníčková 154, pí Hanáková 156 

čtvrtek: ostatní

Tichá hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí se uskuteční ve čtvrtek po večerní 
mši sv.

Výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání bude v pátek přede mší sv.

V  Drslavicích se uskuteční návštěvy, a to každý uvedený den v tomto pořadí :

Návštěvu v Drslavicích očekávejte po deváté hodině dopoledne.

Ve Veletinách proběhne návštěva s Eucharistií příští neděli dopoledne.

Změna pořadu bohoslužeb: 1. května v 7.00h a sobotní ranní trvale také v 7.00h

Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv.

Náboženství pro II. stupeň je ve středu po večerní mši sv.

Setkání dětí před 1. sv. přijímáním je ve čtvrtek v kostele půl hodiny přede mší sv. tedy v 17.30h

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

Návštěvy nemocných se uskuteční v obvyklý den i čas.


